SEDATIE EN PIJNSTILLING
OP DE SPOEDEISENDE HULP (SEH)

Wat is sedatie?

Voor een ingreep kan in samenspraak me u besloten worden
om u een slaapmiddel te geven. U komt dan in een lichte slaap,
waardoor u de ingreep comfortabeler ondergaat. De arts zal u
hierover inlichten.

Wat gaat er gebeuren?

Eerst wordt een infuus bij u geprikt. U wordt aangesloten aan
een monitor die uw bloeddruk, hartslag en zuurstofgehalte
meet.
Na toediening van de medicatie in het infuus valt u snel in slaap
en volgt de ingreep. Kort hierna wordt u wakker, maar kunt u
slaperig zijn. U kunt zich vaak niks herinneren. Bij elke
procedure is minimaal 1 ervaren arts en verpleegkundige
aanwezig.

Wanneer mag u naar huis?

Na de behandeling mag u naar huis als:
 u goed wakker bent;
 uw hartslag en bloeddruk goed zijn;
 u kunt drinken en niet misselijk bent;
 u rechtop kunt zitten en niet duizelig bent.
U dient op weg naar huis begeleid te worden door een
volwassene. Eventueel krijgt u een recept voor pijnstilling mee.
Geadviseerd wordt tot 12 uur na een de ingreep geen
belangrijke dingen te doen waarvoor u alert moet zijn
(deelname aan het verkeer, financiële transacties, etc).
Aanbevolen wordt om de nacht door te brengen onder
supervisie van een volwassene.

Wanneer moet u een arts waarschuwen?

Als u last krijgt van onderstaande klachten belt u de SEH:
 Misselijkheid is een vrij veel voorkomende bijwerking. Bij
herhaaldelijk overgeven kunt u contact opnemen.
 Andere klachten die u niet vertrouwt.

Vragen

Stel uw vragen aan uw arts of bel de SEH waar u bent
behandeld. Tijdens de sluitingstijden van de SEH van locatie
Vlietland kunt u bellen met de SEH van locatie Gasthuis.
Informatie over de sedatie is ook te vinden op
www.SEHzorg.nl of download de SEH Zorg app.
Franciscus Gasthuis
(Rotterdam)
010 – 461 6161
Kleiweg 500
3045 PM Rotterdam
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Franciscus Vlietland
(Schiedam)
010 – 893 9393
Vlietlandplein 2
3118 JH Schiedam
(openingstijden: 10.00 –
21.00 uur)

